
Protokół z zebrania Rady Rodziców przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym 

im. Tadeusza Chciuka-Celta  

przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium  

w dniu 14 stycznia 2017 

 

Część pierwsza: 

 

Uczestnicy: pani kierownik SPKM Aneta Lewandowska, Konsul ds. Polonii Robert Zadura, trójki klasowe.  

Lista obecności trójek klasowych w osobnym załączniku. 

 

Przebieg spotkania: 

1. Otwarcie spotkania. Katarzyna Fronczek  

2. Przedstawienie obecnej sytuacji SPKM oraz bieżących problemów – Pani Aneta Lewandowska  

3. Pytania, dyskusja, wnioski dotyczące spraw SPKM i decyzje w sprawie dalszych działań. 

 Sytuacja lokalowa SPKM  

Umowa dotycząca wynajęcia budynku szkolnego na bieżący rok szkoly 2016/2017 nie została jeszcze zawarta. 
Pani Kierownik SPK została poproszona o przedstawienie Rodzicom przyczyn tej sytuacji. W prace nad umowa 
zaangażowany jest Konsulat Generalny RP w Monachium. 

Informacja o postępach w sprawie zawarcia umowy zostaną przekazane przez Pana Konsula ds. Polonii w środę 

18 stycznia 2017 roku. 

 Brak możliwości uczestniczenia Rady Rodziców w bezpośrednich działaniach dotyczących umowy 

Rada Rodziców zaproponowała pani Kierownik SPK wsparcie w analizie umowy oraz w negocjacjach. Propozycja 

nie została przyjęta. Pani Kierownik SPK poinformowała, że kopia umowy nie zostanie przedstawiona Radzie 

Rodziców.  

Rada Rodziców nie jest stroną umowy i nie zna jej zapisów. W związku z tym nie może samodzielnie 

podejmować działań bezpośrednio dotyczących umowy.  

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców Prezydium RR oraz uczestnicy spotkania zastanowią się, jakie działania 

należy podjąć aby uregulować sytyację prawną szkoły do czasu zawarcia umowy 

 Oczekiwania  dotyczące umowy z Referatem 

W celu uniknięcia problemów z lokalem dla szkoły w przyszłości pani Kierownik SPKM potwierdziła, że będzie 

dążyła do podpisania długoterminowej umowy wynajmu budynku SPK.  

Rodzice są zainteresowani wyjasnieniem przyczyn istotnych zmian w dostępie do budynku szkoły oraz powodów 

braku możliwości korzystania z pomieszczenia dla rodziców, które było dostępne w ubiegłych latach. Pani 

Kierownik SPK poproszona została o wyjaśnienie tej sprawy.  

Rodzicom zależy na możliwości dostępu do wyznaczonego pomieszczenia dla rodziców, ponieważ oprócz funkcji 

edukacyjnej szkoła jest postrzegana jako element integracji środowiska polskiego w Niemczech. 

 Zagadnienia dotyczące pracy Hausmeistra 

Rada Rodziców nie będzie się angażować w poszukiwanie „Hausmaistra” z uwagi na złożność sytuacji prawnej i 

brak informacji dotyczącej obowiązków, formy zatrudnienia i jasności kto ma byc pracodawcą. 

 

Zatrudnienie Hausmeistra jest bezpośrednio powiązane z zawarciem umowy na wynajem budynku szkolnego. 



 

 Klasy zerowe 

 

Nie ma podstaw do wprowadzania ograniczeń w funkcjonowaniu klas zerowych.   

 

Pani Kierownik SPK odczytała pismo skierowane do ORPEG. Prezydium RR zawnioskowało o udostępnienie 

kopii pisma. Wniosek został odrzucony. 

 

Z uwagi na zmiany prawne dotyczące zerówek temat wymaga dodatkowych wyjaśnień. 

 

Część druga: 

Uczestnicy: trójki klasowe i Prezydium Rady Rodziców. 

1. Sprawozdanie z działalności oraz wydatkowania budżetu Rady Rodziców – Katarzyna Fronczek. 

2. Dyskusja, wnioski i dalsze działania: 

 

 

 Prośba o zweryfikowanie informacji i możliwie krótkie komunikaty przesyłane dalej do trójek klasowych i 

wszystkich rodziców.  

 

 Prośba o zaplanowanie uchwalenia nowego regulaminu Rady Rodziców. Kompetencje Rady Rodziców będą 

klarowne dla wszystkich zainteresowanych. 

 

 Członkowie Rady Rodziców wyrazili oczekiwania względem Prezydium dotyczące podjęcia działań mających na 

celu rozwiązanie kluczowych spraw SPK.  Przegłosowany został wniosek o spotkanie Prezydium Rady Rodziców 

z panią Kierownik na najbliżych zajęciach 28 stycznia. Cel spotkania: podjęcie najważniejszych tematów SPKM 

na nowo. Dodatkowe działania mają zostać ustalone przez Prezydium RR. 

 

 

 


